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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan rancangan metode penelitian yang digunakan pada 

saat penelitian lapang untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat dari 

narasumber terkait dengan judul strategi pembentukan karakter melalui kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka di SDN Jatimulyo 1 Malang. Sehingga akan dapat 

diperoleh gambaran dari hasil penelitian. 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena dasar 

pemikirannya secara menyeluruh dan sesuai konteks melalui pengumpulan data 

dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument peneliti. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskripsi dan cenderung menggunakan analisis 

induktif, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi  yang bersifat 

kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri alamiahnya sedangkan 

pendekatan deskriptif pada dasarnya membuat gambaran mengenai sesuatu atas 

kejadian, sehingga penelitian ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar. 

Menurut Ghony dan Almanshur (2012:25) penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang meghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan 

menggunakan prosedur statisti katau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif  

dapat menujukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi 

organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat 

iukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat penting, karena merupakan 

instrument kunci dalam proses penyusunan laporan dan berperan dalam 

mengumpulkan dataserta sebagai observer, pewancara dan pengambil 

dokumentasi dilapangan. Kehadiran peneliti bertujuan untuk  mengamati secara. 

Langsung terhadap objek penelitian sehingga data yang  dikumpulkan sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penilitian dilakukan di SDN Jatimulyo 1 Malang yang 

beralamatkan Jl.Pisang Kipas No 36, jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 

Jawa Timur pada semester genap pada tahun ajaran 2016/2017 . berdasarkan hasil 

observasi ditemukan bahwa menerapkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

sebagai pembentukan karakter melalui metode tali menali, penanaman dasadarma 

pramuka yang mampu membentuk karakter siswa yang lebih baik. 

D. Sumber Data 

Penelitian  ini  dibutuhkan  sumber data  yang  disebut  juga  dengan  

informan.  Peneliti  mengumpulkan  data  berupa  dokumen  yang didapatkan  

melalui  wawancara  guru pendamping ,kepala sekolah, Pembina pramuka serta 

mengambil  dokumentasi  sebagai  pelengkap  data. Sumber  data  dari  penelitian  

ini yaitu  guru  yang ada disekolah,kepala sekolah dan pembina pramuka SDN 

Jatimulyo 1 Malang, adapun data disini ada dua macam, yaitu : 

1. Sumber Data Primer  
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Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh dari 

sumber data itu sendiri yanti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung pada saat kegiatan 

ekstrakurikuler, sedangkan wawancara dilakukan peneliti langsung dengan orang-

orang yang terlibat dengan guru pendamping, kepala sekolah dan Pembina 

pramuka, siswa  Dan dokumentasi yang berupa foto-foto kegiatan siswa dalam 

kegiatan ekstrakurikuler berlangsung. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Jadi data yang dibutuhkan diperoleh 

bukan melalui guru, kepala sekolah, dan pembina pramuka melainkan mencari 

data dari sekolah untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan peneliti sebagai 

pendukung data primer, yaitu berupa : jumlah siswa, data dari sekolah nerupa 

profil sekolah yang memuat visi, misi sekolah, tujuan dari sekolah itu sendiri, 

buku kegiatan untuk  pramuka. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai 

alat pengumpul data utama. Penelitian kualitatif dapat dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek yang diteliti. Instrumen pendukungnya yaitu lembar pedoman 

observasi dan pedoman wawancara. 

1. Pedoman Observasi 

Lembar observasi ini dikembangkan untuk mengetahui perencanaan dan 

pelaksanaan pembentukan karaklter melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka, 
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untuk mengetahui keterlaksanaannya menggunakan catatan dilapangan dengan 

aspek yang diamati dan sub aspek yang diamati denagn skala terlihat dan tidak 

terlihat dan catatan lapangan. Penyusunan instrument lembar observasi dilakukan 

dalam bentuk check list. Instrument lembar observasi dalam penelitian kualitatif 

disajikan pada lampiran. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara yang digunakan selama proses wawancara berupa 

pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian yang bertujuan untuk 

menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa dan bagaimana 

yang berkaitan dengan permasalahan. Pertanyaan yang disiapkan berupa 

seperangkat pertanyaan baku dengan urutan pertanyaan, kata-kata dan penyajian 

yang sama untuk setiap subjek. Akan tetapi pertanyaan dalam wawancara dapat 

berkembang tanpa pedoman (bebas) tergantung jawaban awal setiap 

subjek.Instrument pedoman wawancara dalam penelitian kualitatif ini disajikan 

pada lampiran. 

F. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah  proses  penelitian  dari  

awal  sampai  akhir  yang dilakukan  oleh  peneliti. Prosedur  penelitian  pada  

penelitian  ini yaitu  sebagai  berikut :  

1. Tahap pra penelitian 

Pada tahap ini, kegiatan pra penelitian melakukan observasi awal sebelum 

membuat proposal skripsi untuk mengetahui kondisi awal, mengetahui kegiatan-

kegiatan yang ada di ekstrakurikuler pramuka, mengetahui pembentukan karakter 

yang di lakukan oleh guru pendamping dan pembina pramuka, sehingga muncul 
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masalah yang diangkat sebagai skripsi seperti pelaksanaan kegiatan, masalah 

dalam pelaksanaan dan solusi mengatasi masalah. 

2. Tahap Awal Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, kegitan awal menyiapkan data mentah berupa instrumen 

observasi untuk lebih melihatkan karakter yang muncul, membuat isntrumen 

observasi 4 pertemuan yang akan di lakukan selama 1 bulan , pedoman 

wawancara terhadap narasumber yaitu guru pendamping, kepala sekoalh, pembina 

pramuka dan siswa yang memfokuskan pertanyaan untuk menjawab rumusan 

masalah sesuai penelitian,  menyiapkan alat untuk mengambil dokumentasi  

3. Tahap pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan  ini,  penelitian  dilakukan  setelah  peneliti  

melakukan seminar proposal. Dalam pelaksanaan penelitian, teknik pengumpulan 

data  yang  di  gunakan  yaitu  wawancara  terhadap  guru, kepala sekolah, 

pembina pramuka dan siswa , observasi secara langsung disekolah pada saat 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, serta mengambil dokumentasi 

berupa gambar kegiatan ektrakurikuler pramuka sebagai  pelengkap  penelitian 

4. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini, kegiatan  yang  pertama  dilakukan  yaitu  memilih  lokasi  

untuk  penelitian  yaitu  di SDN Jatimulyo 1 Malang. Peneliti melakukan 

observasi  awal  disekolah  tersebut. Peneliti  menemukan  rumusan-rumusan 

masalah  yang  kemudian  didapatkan  sebuah  judul  penelitian  mengenai  

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Selanjutnya  peneliti  menyusun  

proposal  penelitian  dan  membuat  instrument  penelitian  yang  kemudian  

dikonsultasikan  kepada dosen  pembimbinaan 
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5. Tahap Penulisan Laporan 

Tahap akhir dari penelitian  ini  yaitu  tahap  penulisan  laporan, pada 

tahap ini  peneliti  memaparkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dan  sudah  

dianalisis. Kemudian  disusun  dalam  bentuk laporan skripsi, selanjutnya  peneliti  

mengkonsultasikan  ke  dosen pembimbing  skripsi  untuk memperoleh  perbaikan  

dan  persetujuan  untuk  ujian  akhir. 

 

G.   Analisis  Data 

Analisis data dilakukan setelah keseluruhan data berhasil dikumpulkan. 

Analisis data dilakukan dengan 4 tahapan analisis diantaranya : (1) pengumpulan 

data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) verivikasi data 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, 

menyederhanakan, mengabstrasikan serta menstrasformasikan data muncul 

dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan 

polanya. Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

perlu dicatat dan di rinci secara teliti. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis 

data melalui reduksi data, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan 

polanya, dengan demikian data yang akan memberikan gambaran yang lebih 
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jelas, dan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencari bila diperlukan. ( Sugiyono,2010:28) 

3. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data 

yang akan direduksi itu penyajian datanya bisa berupa dalam uraian singkat. 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar katagori dan sejenisnya. menyajikan data, maka akan mempermudah 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan dengan apa yang telah dipahami tersebut.( Sugiyono, 2014:95). 

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan dan tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Penyajian data yang 

baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif 

yang valid. 

4. Verivikasi data 

Verivikasi adalah penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat 

untuk mendukung pada tahap[ pengumpulan data berikutnya. Apabila 

kesimpulan awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal. ( Sugiyono, 2014:99) 
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5. Pengecekan Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas 

data. Menurut Sugiyono, (2013 : 125 ) mendifinisikan triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan waktu. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk 

mengecek data dari informan. 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang 

diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti perlu mengeksplorasi beberapa 

sumber data terkait kebenaran data, namun perlu diingat bahwa sumber yang 

diminta datanya adalah sumber yang terkait persoalan penelitian sehingga 

meningkatkan kepercayaan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Triangulasi sumber 

 

Sumber Data 1 

(Pembina 
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Sumber Data 2 

(Kepala Sekolah) 

Sumber Data 4 

(Siswa) 

Sumber data 3 

(Guru Pendamping) 
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Gambar diatas menunjukkan bagaimana peneliti mengumpulkan informasi 

terkait pemahan dan keterlaksanaan Ektrakurikuler kepada beberapa sumber 

terkait yakni Kepala Sekolah, selain itu guru kelas, siswa dan Pembina pramuka 

yang mengikuti. Berdasarkan informasi yang diperoleh, selanjutnya akan 

dideskripsikan, dikategorisasikan, dipilih mana saja pandangan yang sama dan 

berbeda dan mana yang spesifisik dari kelima sumber data (informan ) tersebut. 

Peneliti selanjutnya menganilis data sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

yang akan dimintakan kesepakatan ( member chek ) dengan sumber data ( 

informan ) tersebut. spesifik dari kelima sumber data (informan) tersebut. Peneliti 

selanjutnya menganalisis data sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang 

akan dimintakan kesepakatan (member check) dengan kelima sumber data 

(informan) tersebut. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dapat diartikan sebagai penggunaan beragam teknik 

pengungkapan data yang dilakukan pada sumber data yang sama. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Teknik Teknik 

 

Gambar tersebut menunjukkan bagaimana peneliti menggali informasi dari 

mengenai pelaksanaan dalam Ekstrakurikuler Pramuka dengan teknik wawancara, 

Wawancara Observasi 

Dokumentasi 
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kemudian kebenaran data dicek dengan teknik wawancara, kemudian kemudian 

kebenaran data dicek dengan teknik studi dokumentasi, dan teknik observasi. 

Apabila ditemukan data berbeda. Maka peneliti perlu melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber yang bersangkutan untuk memastikan mana yang dianggap 

benar



 
 

 


